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 الحلبي يؤيد وينشر أخطر أصول الجهمية

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .د هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهاحلم
 :أما بعد

 .فإن بيان احلق وإزهاق الباطل من أوجب الواجبات
 .وذلك هو منهج القرآن والسنة ومنهج السلف الصاحل

غدددل الددددجال : "-صددلى اهلل عليددده وسددل -والباطددل الدددالن يددال فددديه  رسدددول اهلل  وضددد ذلدددك مددنهج أهدددل ال دددالل
وإن خيدرج ولسدف فديك  فدامري يجديج ناسده واهلل خلياد  علدى   ،أخوفين عليك  إن خيرج وأنا فديك  فنندا يجيجده كونكد 

 ".كل مسل 
ا : "-صلى اهلل عليه وسل -ويال  َئيمََّة الأُم ي إّنم  ".لِّيَ َأَخاُف َعَلى أُمَّ ي اْلأ

يددددل  " سدددننه"والرتمدددا    ، (2858)يددددل  " سدددننه"وأبدددو كاوك    ،(5/872" )مسدددنده"أخرجددده أيفدددد   
 .(2258)يدل  " سننه"وابن ماجه   ، (8882)

 .وأيب احلسن املنريب كعدنان عرعور  ؛الت واْلصول الااسدةنه  احلليب، ومن لنصره  على ال الوم
 .لباطل والانت من عهد طوللا نصرة ولقد كأب هاا احلليب على

 .عن أهلهاوالاب رهتا مناصفتنة برأسها ضد احلق وأهله ركض إىل ف فكلما أطلم 
 .بالك وإما باجلهلمع علمه أنه باطل، فهو املسكي لنصر الباطل إما بالتعمد 

 .جهل احلق عاكاه نأ وبعده عن أخاليه ، ومَ  ،وسبب ذلك جهله بنصول السلف ومنهجه 
 .يه أنا وغل  كثلاً من جهاالته وضالالتهويد رككُت عل

 .إال تيهاً ومتاكلاً   الباطل فال تزلده الركوك العلمية السلاية
 .ْلن من طبعه ومنهجه الااسد أن ال رجوع إىل احلق مهما ظهر احلق

 .وال تراجع عن الباطل مهما وضح بطالنه وعظ  شره
 "احلددددواكل والبدددددع"كتدددداب علددددى  تعليقاتدددده    يننننةألخطننننر أصننننول الجهمونشننننر  ومننننن  هلننننت وينننن لت   يينننند  

  .لطرطوشيل
طُبددع  و عليننع يلنني الحلبنني ينذشننر منننر ن نننة ويشننرين ي منن   هدداا، وليعددرف القددارت أن كتدداب الطرطوشددي  قيددق 

 .اجلهمية ال  لؤلدها احلليب ولنشرهااْلصول خالهلا ثالل طبعات   يدوك علمي، فك  من القراء اغرت هباه 
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التعليدددل ْلفعدددال اهلل وتشدددرلعاته، ذلكددد  التعليدددل القدددائ  علدددى يكمدددة اهلل  ههددداه اْلصدددول انطدددلة إنكدددار  مدددن -أول  

 .لغةاالب
 :منتقداً للطرطوشي( 01ص)يال    لقد
 :شيئان -ريفه اهلل-ومما لُنتقد على املؤلف "

َ    التشددرلع، وأن أييَسددتُه أن أسددلوبه   نقاشدده ون دداله فيدده تددنثر بنسددلوب املعتزلددة، وذلددك   بياندده احلكدد: "اْلول
 .(0)"وال لُؤَمن معها الزلل...فقهية

َضددعأُاه   علدد  احلدددل ، فددرتاه لسددتدل بروالددات ضددعياة، وكثددلاً مددا لددرو  بدداملعأ، فيقددع لدده خلددل  ظدداهر، أو : الثدداي
 .لكون   َعزأويهي َوَه   

 ".ماكة علمية جيدة متميزةوهاا وذاك ال لُدنأقيص ييمَة الكتاب، وال لُقلِّل من يدره، فهو ذو 
 

فهددو هنددا لنتقددد الطرطوشددي   بيانددده احليَكدد    التشددرلع، فتشددرلع اهلل عنددد احللددديب خددال مددن احليَكدد ، وهدداا م ددداك 
 .لعشرات النصوص القرآنية على إثبات احليَك    تشرلع اهلل وخلقه ملخلوياته

 .تقاك باطل لنطو  عليه هاا الرجله مبنهج السلف أو عن اعناشئ عن جهلمنه الصاكر وهاا اإلنكار 
 

 ."وهاا وذاك ال لُدنأقيص ييمَة الكتاب، وال لُقلِّل من يدره: "وقولت
مددا ت ددممنه هدداا الكتدداب مددن أصددول باطلددة تددنقص  ال إّنددا هددو عندددك، أمددا عنددد أهددل السددنة فددإنَّ مددهدداا الك: نقننول

 .ييمته إىل يد بعيد
 .كالم لتعلق بالقدر  عناحلليب  غالة -ن ني   
واملرجئدة ومدا تادرع  اندوارج والدروافض والقدرلدة :رق اْلربدعوهدو لتحددل عدن بددع الايد -ريفه اهلل -ل الطرطوشي يا

 .اْلربع رقن كل البدع ترجع إىل بدع الاي أيي  لرى  عنها،
عب   مسدائل مدن ُشد هُ مث اختلدف أهلُد ،مدن أصدول البددع أصدل   أن القددرَ  :وبيان ذلك باملثدال" (:22ص)   يال

هل  من كون اهلل تعاىل، مث اختلاوا   فرع  ق  لأ فجميعه  متاقون أن أفعال العباك خَ ، بالقدرهلا ق و  مسائل ال تعل   ،القدر
    ".من فروع القدر

 
 .عند أهل السنة إن اإلميان بالقدر ْلصل من أصول اإلميان: أقول

                                                 
 .وال ندر  ملاذا مل لاكر اس  الكاتب". (28ص/0كعد" )لة البيانجم"من : "علمق احلليب هنا بقوله - 0
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 ".إن القدر أصل من أصول البدع: "فقوله
أن اإلميددان بالقدددر أصددل مددن أصددول البدددع، ويددد لتعلددق بدده  بعددض طددالب العلدد  يددد لاهدد  مندده بعددض اجلهددال، بددل

 .  نظره  املكابون بالقدر؛ ْلن هاا الكالم صاكر من عامل
أال لدرك احلليب بطالن هاا الكالم إن كان موجوكاً   اْلصل على هاه الصورة، فيصحح ذلك ببيدان أن الكدالم 

مدا يدرره اآللدات القرآنيدة ولندا  ؛ ْلنده لندا  "ك ر القدر أصٌل من أصول البند إن إن": الصحيح   هاا السياق أن لقدال
 .  القدر أنه من أصول اإلميان، وعليه أهل السنة وسائر الايرق غل القدرلة -صلى اهلل عليه وسل –رسول اهلل 
 

 .العليا وصااته احلسأذلك  اْلصل املؤك  إىل تعطيل أمساء اهلل  ؛تنليده ْلخطر أصول اجلهمية -ن لث   
 -صدلى اهلل عليده وسدل -أثناء كالمده علدى الايدرق ال دالة الد  يدامر منهدا رسدول اهلل  (22ص)   يال الطرطوشي

 :  يدلثه املشهور
هددداه البددددع الددد  ألدددر  جمدددرى اْلجندددا   ق أمتددده أصدددولَ بتادددر   -صدددلى اهلل عليددده وسدددل -اهلل  فدددإن كدددان أراك رسدددولُ " 

ما بلغوا هاا العدك إىل اآلن؛ غدل أن الزمدان بداق، والتكليدف يدائ ،  -والعل  عند اهلل  -؛ فلعله  لألنواع، واملعايد للاروع
 .ال خيلو إال و دل فيه البدع وانطوات متويعة، وكل يرن عصر  

  كلدددن اإلسدددالم؛ ممددا ال لالئددد  أصدددول َيدددثفأ   بدعدددة   ق كدددلَّ رَ بددالاي  -صددلى اهلل عليددده وسدددل -وإن كددان أراك النددديب 
إىل التقسددي  الددا  ذكرنددا؛ سددواء كانددف البدددع أنواعددا ْلجنددا ، أو كانددف  سددالم، وال تقبلهددا يواعددده؛ مددن غددل التاددات  اإل

ددد؛ فقددد وُ -وهددداا هدددو الددا  أراكه، والعلددد  عندددد اهلل  -متغددالرة اْلصدددول واملبدداي  د مدددن ذلددك عددددك كثدددل، أكثددر مدددن اثندددي جي
 .وسبعي

ون مدن اْلمدة وال   أهدل عدد  أهدل البددع، وال لُ  ج من احلسداب غدالةُ رَ أن خُيأ  -على هاا  -ووجه تصحيح احلدل  
وك لحلوليننة  إنبن   الانن نال إل بثبننو  األيرا  و  العنن لم   ألنننت ل يرينع لحنندو   مددن القدرلدة؛  راضي ادداة اْلعأدنُ القبلدة؛ كَ 

 ."والمناورية  وأشب ههم من الغ ة
  

 فماذا صنع احلليب ألاه هاا الكالم؟
ج مددن احلسدداب غددالة أهددل رَ أن خُيأدد -علددى هدداا  -ووجدده تصددحيح احلدددل   : "ى يددول الطرطوشدديعلمددق احللدديب علدد 

 ".ون من اْلمة وال   أهل القبلةد  عَ البدع، وال لدُ 
 :علمق احلليب على هاا الكالم   احلاشية بقوله 
ن   خيدتل  هداان املعنيدا وكثدلاً مدا" أهدل القبلدة"و " أهدل السدنة"بدي  -ريفده اهلل–كييق مدن املصدنف  رلق  اوهاا ت" 

 ".لأذهان كثل من النا ، فتنمَّ 
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 :أقول

 .إن كالم املؤلف ال لدل على ما فهمه احلليب وياله -0
مدن  ونَ د  عَ وال لدُ  : "إن كالم املؤلف لواضح   التارلق بي املسلمي سنيه  وبدعيه  وبي الغالة، فقال عن الغالة

 ".اْلمة وال   أهل القبلة
 .م من الطرطوشي واضح   أنه ال لعد الغالة من اْلمة وال من أهل القبلة، ولي  كما يال احلليبفهاا الكال

 .د احلليب رك الطرطوشي على نااة اْلعراض تنليداً مطلقاً ألم  -8 
 ضدداً، والرَ عَ  ال جيددوز أن خيلددق اهللُ : مددن املعتزلددة، إذ يددالوا "معمددر"وهدد  أصددحاب : "وعلمددق عليدده   احلاشددية بقولدده 

 ".لوصف بالقدرة على خلق اْلعراض
 .وجلهل احلليب مبنهج السلف ومبا ل اكه من منهج اجلهمية ومن تابعه  كاْلشعرلة والكالبية 

وإثبددددات الصددددانع إال بثبددددوت  ْلندددده ال طرلددددق حلدددددول العدددداملي  : "وشدددديطيددددول الطر  هبدددداا اجلهددددل املطبددددق أيددددرَّ : أيددددول 
 ".اْلعراض

 .غالة البطالن  وهاا كالم باطل 
 .ْلنه ناشئ عن تقليد اجلهمية أبعد فيرق ال الل عن كتاب اهلل وسنة رسوله

ومدن فطدرة اهلل خلقده  ،وما عليه الصحابة الكرام ومن تبعه  بإيسان من اإلميان باْلكلة الكثلة الشرعية والكونيدة 
 .وأنه فعمال ملا لرلد على اإلميان باهلل وبنمسائه وصااته

الدالة علدى و  وأفعاله الدالة على يكمته ل إىل تعطيل أمساء اهلل احلسأ وصااته العليالقد ياكه  هاا اْلصل الباط
 . أحلقوه باملعدوماتوجالله وكماله، يىتته عظم

  .اْلشعرلة والكالبيةع اجلهمية   التعلق هباا اْلصل بوتا
 .مة على العل  واحلكمةأفعاله القائإىل تعطيل تعطيل كثل من صاات اهلل و  ه  هاا اْلصل الباطل إىلفجرم 

 .  إبطال هاا اْلصل انطل -ريفه اهلل-وأفسح اجملال لكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 :(1)الطبعة القديمة (1/111" )منه ج أهل السنة"في  -رحمت اهلل-ق ل 

اْلجسدام  وأثبتوا يدول ،جسامهن  أثبتوا يدول العامل حبدول اْلرف عنه    اإلسالم أأول من عُ  (8)وهؤالء"
 .حبدول ما لستلزمها من اْلعراض

                                                 
1

 .من الطبعة اجلدلدة( 0/212-201) - 

2
 .عتزلةأ  اجلهمية وامل - 
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ومدا ال لنادك عدن احلدواكل أو مدا ال لسدبق احلدواكل فهدو يداكل  ،اْلجسدام ال تنادك عدن أعدراض  دثدة :ويالوا 
 ."المتناع يواكل ال أول هلا

 (:111-111ص)في  -رحمت اهلل–وق ل  
إن الدرب ال تقدوم  :وا طرك هداا اْلصدل فقدالوامث إن هؤالء اجلهمية أصحاب هاا اْلصل املبتدع ايتاجوا أن للتزم "

الرب علد  بدفيلدزم أن ال لقدوم  ،وهداه ال تقدوم إال مسد  واْلجسدام  دثدة ،هندا أعدراض ويدواكلإبه الصداات وال اْلفعدال ف
بدل ييدع مدا لوصدف بده مدن ذلدك  ،وال يدرة وال كالم وال مشيئة وال ريفة وال رضا وال غ ب وال غل ذلك مدن الصداات

 .هو خملوق مناصل عنهفإّنا 
فكنن ن واملعتزلددة يددالوا إندده مددتكل  يقيقددة لكددن املعددأ وايددد  .هددو جمدداز ،إندده لددتكل  :يولنددا :واجلهميددة كددانوا لقولددون 

 .أصل هؤلء هو الم دة الذي  شعبت ينه  هر  البد 
ئمدة السدنة وثبدف أ فجاء ابن كالب بعد هؤالء ملا ظهرت احملنة املشهورة وامتحن اإلمام أيفد بن ينبل وغله مدن 

زاع   هدداه املسددائل يددام أبددو  مددد عبددد اهلل بددن داهلل اإلمددام أيفددد بددن ينبددل وجددرت أمددور كثددلة معروفددة وانتشددر بددي اْلمددة الندد
سعيد بن كدالب البصدر  وصدنف   الدرك علدى اجلهميدة واملعتزلدة مصدناات وبدي تناي ده  فيهدا وكشدف كثدلا مدن عدوراهت  

فايتدداج لددالك أن لقددول إن الددرب ال تقددوم بدده اْلمددور االختيارلددة وال  ري هننو ينبننو  البنند الننلكددن سددل  هلدد  ذلددك اْلصددل 
 .لتكل  مبشيئته ويدرته وال ناكى موسى يي جاء الطور بل وال لقوم به نداء يقيقي

 .ال كاره  هو السبب   سخطه وغ بهوال لكون إميان العباك وعمله  الصاحل هو السبب   رضاه و بته و  
ون بعد أعماهل  ال يب وال رضا وال سخ  وال فرج وال غل ذلك مما أخربت بده نصدوص الكتداب والسدنة فال لك

ذلدددك بدددنهن  اتبعدددوا مدددا )ويدددال تعددداىل  ،[20:آل عمدددران سدددورة] (يدددل إن كندددت   بدددون اهلل فددداتبعوي  بدددبك  اهلل) :يدددال تعددداىل
سددددورة ] [فلمدددا آسدددداونا انتقمندددا مددددنه ) :تعدددداىل ويدددال. [82:سددددورة  مددددد] (أسدددخ  اهلل وكرهددددوا رضدددوانه فددددنيب  أعمددداهل 

سددورة ] (إن تكاددروا فددإن اهلل غددين عددنك  وال لرضددى لعبدداكه الكاددر وإن تشددكروا لرضدده لكدد ) :ويددال تعدداىل. [55:الزخددرف
سدددددورة آل ] (إن مثددددل عيسدددددى عندددددد اهلل كمثدددددل آكم خلقدددده مدددددن تدددددراب مث يدددددال لدددده كدددددن فيكدددددون) :ويدددددال تعددددداىل. [7:الزمددددر
 . [00:سورة اْلعراف] (سجدوا آلكماولقد خلقناك  مث صورناك  مث يلنا للمالئكة ) :اىلويال تع. [52:عمران

وهدي تبلدم مئدي مدن نصدوص القدرآن واحلددل    ،وأمثال ذلك من نصوص الكتاب والسنة ال  ال  صى إال بكلاة
 ".وذكرنا كالم السلف وانلف   هاا اْلصل ،كما ذكرنا طرفا منها   غل هاا املوضع

 
كددان لعددرف بطددالن هدداا الددا  مل  ددرك سدداكناً مددن احللدديب، ولددو   ،فهدداه نتددائج وكددوارل هدداا اْلصددل انطددل: ولأقنن

أخاتده العدزة بداإلمث واكعدى أنده  اعنده، فدإذاْلصل وعمق ضالل أهله و اربة السلف ْلهله وتكال من لقدول بده ملدا سدكف 
نيَك  :يلنا له ،عامل عالمة  .راإلميان هباا اْلصل املدملييَدهأ



 6 

 
 :(0)الطبعة القدمية (1/111" )المنه ج"وق ل شيخ اإلس م في 

وأوجبدددف مدددن بددددع  ،أفعالددده القائمدددة بددده ينادددي صددداات اهلل القائمدددة بدده وناددد فأوجبددد (8)طرلدددقه الواالسددتدالل هبدددا 
مدف فدال يا ،لطف بالك الدهرلة على القدح فيما جاءت بده الرسدل عدن اهللوسُ  ،اجلهمية ما هو معروف عند سلف اْلمة

 ،مل لدتكل  بدل كالمده خملدوق إن اهلل :وهي ال  أوجبف على من سلكها يوهل  ،عف أعداءه امللحدلنيموال  ،بتقرلر الدلن
 .فإنه بتقدلر صحتها تستلزم هاا القول

أو يدروف  ،وإمدا يدروف ،إمدا معدأ وايدد :الب ومن اتبعه من القول بقدم شيء منه معيوأما ما أيدثه ابن كُ  
 وفيها من الاسداك شدرعاً  ،فهي أيوال  دثة بعد يدول القول خبلق القرآن ،لقرتن بع ها ببعض أزال وأبدا وأصوات معينة

فكدان   كدالم كدل  ،هدو خملدوق مدن اجلهميدة واملعتزلدة :بيندوا فسداك يدول مدن يدال لكن القائلون هبدا .ما لطول وصاه وعقالً 
للحددق كلهددا  ةئاددة اْلخددرى ال صددحة يوهلددا إذ اْليددوال املخالاددمددن الاائدددة بيددان فسدداك يددول الطا الطوائددف طائاددة مددن هددؤالء

 ".باطلة
 

خالية من احلكمدة،  تشرلعاته ليده ْلصل اجلهمية انطل الا  لزعمون فيه أن أفعال اهلل ال تعلل، وأنتن -رابع  ً  
  .، ويد تقدمم إنكاره هلاا اْلصلملصاحل وأهنا ال تت مَّن ا

ييدام رم دان   ياعدة،  -صلى اهلل عليده وسدل -عن سبب ترك النيب  وهو لتحدل( 50ص)يال الطرطوشي   
 ".خشية أن لارض عليك : "بقوله -صلى اهلل عليه وسل -ونقله سبب هاا الرتك، وهو ما بيمنه النيب 

 إليده أويدى تعداىل اهلل أن و تمدل: " بكدر أبدو القاضي يال: )وليته اكتاى هباا البيان، لكنه واصل الكالم إىل يوله
  عن لى القديم أفع ل أن من إليت نرهب م  يلى فقط ه ي  ر  فن   إلراد ت إم  علديه ؛ فَدَرَضَها معه ؛ الصالة هاه واصل إنأ 
 لرلد أن و تمل عليه ، الصالة هاه ضَ رأ فدَ  هل  اْلصلح لكون ما واالعتقاك اْليوال من فيه  لدي ُ أ  ْلنه أو ،معللة غير

 ". النا  على وجوهبا - عليها كاوم إذا - دهبع أمته من أيد لظن أن خاف أنه بالك
 .(-وسل  عليه اهلل صلى- النيب موت بعد منمونة كلها املعاي وهاه

 
 .ابن العريب صرمح بنن ما لاهب إليه من أن أفعال القدمي تعاىل غل معللةالقاضي أبو بكر فهاا 

                                                 

 .من الطبعة اجلدلدة( 0/212-215) - 0

 ".واالستدالل هباه الطرلق: " مد رشاك سامل قيق الدكتور  ،  الطبعة اْلخرى - 8
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العشدرات  هداا كدالم باطدل وضدالل، وأنده خيدالفذلك، فهل عنده عل  بنن  على احلليب مها، وأيرَّ وأيرَّه الطرطوشي 
منهج السلف الصاحل، وأيرمه راضياً به، أو أنه جاهل مبنهج السلف وجاهل بدنن هداا خيالف الكتاب والسنة و من نصوص 

 . اْلمرلن لقبيح جداً وأيالمها مر جداً  من المً كُ إنَّ  االعتقاك من عقائد اجلهمية ال الة، 
 

نحددى الطرطوشدي منحددى اجلهميدة واْلشددعرلة   ناديه  تعليددل أفعدال اهلل القائمددة ل( 022-025ص)و   -خ مسن   
 .على احلكمة

 بعض؟ من يرمة أعظ  الشهور بعض لعي جُ  مل: ييل فإنأ : "فقال بعد كالم له يول اْلشهر احلرم
 أن جيدوز ال وعلدة؛ لغدرض لاعدل ال ومدن ،ويلنة لغنر  يفعنل ل  عن لى ألننت ل؛عل      ل يندن  القديم أفع ل: قلن 

 ؟لأ عَ اأ لدَ  ملَأ  ومليَ  ؟لَ عَ فدَ  مليَ : فيه لقال
 يكد    زلتهادمند  ي ظَدلعي  فيهدا؛ الظلد  عدن الكدف   املصلحة من ذلك   ملا ذلك؛ عن جييبون اللطف وأصحاب

ر إىل اْلشددياء ألدد وْلن احلميددة، وانكشدداف املدددة، تلددك   النددائرة النطادداء ؛رأسدداً  الظلدد  تددرك إىل ذلددك أكى فرمبددا خالقهددا،
 ."د من أضداكهاباعي أشكاهلا، وتُ 

 فماذا صنع احلليب ألاه هاا الكالم؟
الا  لت من نادي التعليدل ْلفعدال اهلل القائمدة علدى العلد   ،أيرَّ املؤلف الطرطوشي على هاا ال الل اجلهمي -0

 .وكفع املااسد املهلكة ،الواسع واحلكمة البالغة وما فيها من املصاحل العظيمة
ومدنهج السدلف  -صلى اهلل عليه وسدل - بكتاب اهلل وسنة رسولهناشئ عن هوى وجهل  من احلليب ليدوهاا التن 
 .الصاحل

 .من املعتزلة تنليداً مطلقاً ألمد املؤلف   ركه على أصحاب اللطف  -8
 (:111ص)فق ل في ح شية  
 (.0/070" )نهاج السنة النبولةم"وانظر . اهلل شيءوهاا كله مركوك، ْلن فيه إجياباً على اهلل، وال جيب على "

ألخ الشدديخ  مددد بددن ربيددع املدددخلي تاصدديل لدد( 002-012) "  أفعددال اهلل تعدداىلاحلكمددة والتعليددل "و  كتدداب 
 ".جيد   املسنلة

 ".اخل...وعلة لغرض لاعل ال تعاىل ْلنه ل؛علَّ تُ  ال عندنا القدمي أفعال: "هكاا يال، ومل لرك على الطرطوشي يوله
ْلفعالدده تعدداىل، وأن لاعلدده تعدداىل    أفعددال اهلل والتعليددللناددون احلكمددة الددالن اجلهميددة  تلقددوا هدداا عددن فهددو وسددلاه

لغددرض وعلددة، وهدداا عددي ال ددالل؛ ْلندده لناددون هدداا زاعمددي أهندد  لندددزهون اهلل عددن أن لاعددل  .غالددة  بوبددة وعايبددة  مددوكة
 .النهي عن املااسدها للمصاحل و ني وإنكار لت م   ،يل حلكمة اهلل   أفعالهطتع

 .واحلليب أيرَّ هاا الباطل
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 .، وهاا من جهله العميق"وهاا كله مركوك": الحلبي   ّمل قولنم 
 .فكالم هاه الطائاة ال الة اشتمل على يق وباطل

 .به يبل غله  نأهل السنة ولؤمنو  لثبتهأما احلق فهو إثبات املصلحة   تشرلعات اهلل وتكولنه، وهاا أمر 
ضدالل اطل الا  ت ممنه يول هاه الطائاة ال الة فهو اإلجياب على اهلل أن لاعل كاا، ولرتك كداا، فهداا وأما الب

 .، واحلمد هلل اربه أهل السنة خطل
وأفعاله وأيواله يائمدة وفعمال ملا لرلد، ، لاعل ما لشاءبل هو فإن اهلل تعاىل ال جيب عليه شيء ْليد من خملوياته، 

كيدديُ  الأَعليددي ُ )، .(املصدداحلكدد  و علددى العلدد  واحلي  ددَماءي )، ، (َوُهددَو احلَأ َرأضي َواَل  ي السَّ ء   ي اْلأ اَل َلظأليددُ  )و (.اَل خَيأَاددى َعَليأددهي َشدديأ
ثدأَقاَل َذرَّة   نَُلونَ )، (مي َعُل َوُه أ ُلسأ َنُل َعمَّا لَداأ  .(اَل ُلسأ
 .جهوجلهل احلليب أيال على كالم شيخ اإلسالم ظاناً أنه على منه -2
 .وشتان شتان بي املنهجي فهما مت اكان ت اك احلق والباطل، والعل  واجلهل، والظلمات والنور 

بدداطله ، ولددرك علددى القدرلددة واملعتزلددة بدداطله ، اإليالددة علددى اجلهميددة واْلشددعرلة  لددرك   موضددعإّنددا فشدديخ اإلسددالم 
 .وال ذاك واحلليب ال لاه  هاا

 .احلليب ل عليهكالم شيخ اإلسالم الا  أيا   وهاك
 :قولت المطهرالرافضي ابن  ن ق   ين (1)(111-1/111" )المنه ج"في  -رحمت اهلل–ق ل 

اعددل املعاصددي كبددل مددا هددو الاسدداك   ،وأمددا يولدده عددنه  إهندد  لقولددون إندده ال لاعددل مددا هددو اْلصددلح لعبدداكه (فصددل) "
 ."ىل اهلل عن ذلكندة إليه تعاتوأنواع الكار وييع أنواع الاساك الوايعة   العامل مس

 :راّدا  يليت -رحمت اهلل–ق ل نم 
 .هاا الكالم وإن ياله طائاة من متكلمي أهل اإلثبات فهو يول طائاة من متكلمي الشيعة أل اً  :يقالف"
ه ال نددإاهلل خددالق كددل شدديء وربدده ومليكدده و بددل الددا  لقولوندده إن  ،وأئمددة أهددل السددنة ويهددوره  ال لقولددون مددا ذكددر 

ويد كخل   ذلك ييع أفعال احليوان فهو خالق لعباكات املالئكة واملدؤمني وسدائر  ،وخلقه ويدرته شيءخيرج عن ملكه 
 .يركات العباك

مل خيلقهددا اهلل وال  :واملددؤمني فيقولددوناملالئكددة و والقدرلددة لناددون عددن ملكدده خيددار مددا   ملكدده وهددو طاعددة اْلنبيدداء  
 .هلا اها وال لقدر أن جيعل من مل لاعلها فاعالً لقدر على أن لستعمل العبد فيها وال للهمه إل

فطلددب مددن اهلل أن  ،(ربنددا واجعلنددا مسددلمي لددك ومددن ذرلتنددا أمددة مسددلمة لددك) :-عليدده السددالم-ويددد يددال انليددل 
رب اجعلدددين مقدددي  ) :ويددال ،وهدددو صدددرلح   أن اهلل تعدداىل جيعدددل الااعددل فددداعالً  ،ومددن ذرلتددده أمددة مسدددلمة لدده جيعلدده مسدددلماً 
 ،مصددلياً  لعبددهدو الدا  جيعددل اتعدداىل فعلد  أن اهلل  ،فقدد طلدب مددن اهلل تعداىل أن جيعلده مقددي  الصدالة. (ن ذرلدد الصدالة ومد

                                                 
1

 .من الطبعة اجلدلدة( 0/221-225) - 
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فعلد  أنده لنطدق ييددع .  (أنطقندا اهلل الدا  أنطدق كدل شدديء) :ق هلدا أهندا يالددفدِّ خبدار مصدإويدد أخدرب عدن اجللدوك واجلددوارح 
 .الناطقي
 .وأم  كونت ل يفعل م  هو األصلح لعب د  
 .أو ل يرايي ما لح العب د 
ويددالوا خلقدده وأمددره متعلددق مبحددض  ،فدداهبف طائاددة مددن املثبتددي للقدددر إىل ذلددك ،فيننت فهننرا ممنن  اخذلننس الننن   

 .يةاملشيئة ال لتويف على مصلحة وهاا يول اجلهم
ل املددنمور بدده وذهددب يهددور العلمدداء إىل أندده إّنددا أمددر العبدداك مبددا فيدده صدداليه  وهندداه  عمددا فيدده فسدداكه  وأن فعدد 

تعدداىل  فددإن اهلل  ،الرسددل مصددلحة عامددة وإن كددان فيدده ضددرر علددى بعددض النددا  ملعصدديته وأن إرسددال ،مصددلحة عامددة ملددن فعلدده
أخرجاه  ،" يبغن ريف  سبقف إ" :و  روالة ،"ن ريف  تغلب غ يبإ" :كتب   كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش

عندده مصددلحة لكددل  يفهدد  لقولددون فعددل املددنمور بدده وتددرك املنهدد،  -وسددل  عليددهتعدداىل صددلى اهلل -  الصددحيحي عددن الندديب 
 .فاعل وتارك
  عنن لى وهكننرا سنن ار منن  يقنندر  اهلل  لبع دده  وأمدا نادد  اْلمددر وإرسددال الرسددل فمصدلحة للعبدداك وإن ت ددمن شددراً  

وهداا  ،خدرىوإن كان   ضمن ذلك ضرر لبعض النا  فللده   ذلدك يكمدة أ ، غلب فيت المالحة والرحمة والمنفعة
 :وهدؤالء لقولدون ،يول أكثر الاقهاء وأهل احلدل  والتصوف وطوائف مدن أهدل الكدالم غدل املعتزلدة مثدل الكراميدة وغدله 
حكمننة ذلددك مددن  وإن كددان   بعددض مددا خيلقدده مددا فيدده ضددرر لددبعض النددا  أو هددو سددبب ضددرر كالددانوب فددال بددد   كددل

وهدو مل لداكر إال جمدرك  .هاه املسائل مبسدوطة   غدل هداا املوضدعو  ،ويد غلبف ريفته غ به اهلل ومالحة أل له  خلقت
فإن هاا الا  نقله لي  من كالم شيوخه الراف ة بل هو من   ،يكالة اْليوال فبينا ما   ذلك النقل من الصواب وانطن

اْلشددددعر   علددددى كددددالم املعتزلددددة كنصددددحاب أيب علددددي وأيب هاشدددد  وأيب احلسددددي البصددددر  وغددددله  وهددددؤالء ذكددددروا ذلددددك ركاً 
 .خصوصاً 
وإن ندازعوه   بعدض ذلددك  ،فدإن اْلشدعرلة وبعدض املثبتددي للقددر وافقدوا اجلهد  بددن صداوان   أصدل يولده   اجلددرب 

اا بدالغوا   خمالادة كدف ،(0)بدل لثبتدون الصداات ،علدى يولده   نادي الصداات عقل لكدن ال لوافقوندهأتوا مبا ال لُ  لاظياً  نزاعاً 
 .يىت نسبوا إىل اجلرباملعتزلة   مسائل القدر 

وأنكننروا أن  ،وأنكدروا الطبدائع والقدوى الد    احليددوان أن لكدون هلدا تدنثل أو سدبب   احلددواكل أو لقدال فعدل هبدا 
 .ويلة يكون للمخلوق   حكمة

لاعدل جللددب مناعدة لعبدداكه أو كفدع م ددرة وهد  ال لقولددون إنده ال لاعددل تعدداىل وهلداا ييددل إهند  أنكددروا أن لكدون اهلل  
 .بل لقولون إن ذلك لي  بواجب عليه ولي  بالزم ويوعه منه ،لحة فإن هاا مكابرةمص

                                                 
 .اْلشعرلة لثبتون سبعاً من الصاات الااتية، وال لثبتون الصاات الاعلية - 0
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لاعدل أيددمها مدع  هدوو وإّنا ايرتن هاا هباا إلراكته لكليهما  أل ل شيء ول بشيء إنت ل يفعل شيئ    :ويقولون 
 .خر وال يكمة لهلآل كون أيدمها سبباً لهما مما جرت به عاكته ال ينوااليرتان ب ،ْلجلهال صايبه ال به و 

ويدد وافقهد  علدى ذلدك طائادة مدن أصدحاب مالدك  ،إنت ليس في القرآن في خلقنت وأمنر  لم  علينل :ويقولون 
والشددافعي وأيفددد وغددله  مددع أن أكثددر الاقهدداء الددالن لوافقددوهن  علددى هدداا   كتددب الكددالم لقولددون ب ددد ذلددك   مسددائل 

 .الاقه والتاسل واحلدل  وأكلة الاقه
 .  أصول الاقه تارة لوافق هؤالء وتارة لوافق هؤالء وكالمه  
وأن لاعلده   والرحمنة يضن   أيثبذنون القندر ويثبذنون الحكمنة لكن يهور أهل السنة من هؤالء الطوائدف وغدله   

 .غالة  بوبة وعايبة  موكة وهاه مسنلة عظيمة جدا يد بسطف   غل هاا املوضع
السدنة مدا هدو أكمدل مدن أهدل مدن احلكمدة والريفدة إال ويدد أثبدف أئمدة  يعة نوعداً فاي اجلملة مل تثبف املعتزلدة والشد 

 ".هؤالء ال لثبتون هااو يدرة اهلل التامة ومشيئته النافاة وخلقه العام   منه مع إثباهت ذلك وأجلم 
 :تنممل يول شيخ اإلسالم جيداً : أقول

 املالئكددةو  اْلنبيدداءر مددا   ملكدده وهددو طاعددة اخيدد اهلل لناددون عددن ملددكوبياندده ملدداهب القدرلددة الباطددل، وأهندد   -0
وال لقددر أن جيعدل مدن مل لاعلهدا ، مل خيلقها اهلل وال لقدر على أن لستعمل العبد فيها وال للهمده إلاهدا :واملؤمني فيقولون

 ".هلا فاعالً 
 .وسويه بعض اآللات القرآنية الدالة على بطالن ماهبه  وضالهل  فيه

 ".فيه  فهاا مما اختلف النا  ،لاعل ما هو اْلصلح لعباكه أو ال لراعي مصاحل العباك وأما كونه ال : "يوله -8
َ أن هاا القول الباطل إّنا هو يول اجلهمية ومن تابعه  فيه  .وبيم

َ أن يهدور العلمداء ذهبدوا إىل  -2 دا فيده فسدداكه أنده تعدداىل إّندا أمدر العبداك مبدا فيدده صداليه ، وهندبديم وأن  .اه  عمم
وإن كددان فيده ضددرر علدى بعددض الندا  ملعصدديته،  صدلحة عامدةعامددة ملدن فعلدده، وأن إرسدال الرسددل منمور بدده مصدلحة فعدل املد

 .ه مصلحة لكل فاعل وتاركنع ىفعل املنمور به وترك املنه: هور لقولونوأن اجلم
 ،لبع ده  راً ن شدللعبداك وإن ت دمم إرسال الرسل فمصلحة و ( أ  أمر اهلل)وأما نا  اْلمر ": -ريفه اهلل-يال  -2

وإن كان   ضمن ذلدك ضدرر لدبعض الندا  فللده  ،تغلب فيه املصلحة والريفة واملناعة -تعاىل-وهكاا سائر ما لقدره اهلل 
وهدداا يددول أكثددر الاقهدداء وأهددل احلدددل  والتصددوف وطوائددف مددن أهددل الكددالم غددل املعتزلددة مثددل  ،  ذلددك يكمددة أخددرى

 ".الكرامية وغله 
 .يول أكثر الاقهاء وأهل احلدل  وغله  هكمة اهلل   شرعه ويدره، وأنفبيم   هاا الكالم ي

حل ، ومدددا لشدددرعه مدددن يكمدددة مدددن املصدددا ذلدددك   ومددداوخلقددده، إثبدددات يكمدددة اهلل   شدددرعه ويددددره  مث أكددددَّ  -5
 .ومصلحة
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 :بقوله 
فدال بددد     وهدؤالء لقولدون وإن كدان   بعدض مدا خيلقدده مدا فيده ضدرر لدبعض الندا  أو هددو سدبب ضدرر كالدانوب "

 ".ويد غلبف ريفته غ به ،كل ذلك من يكمة ومصلحة ْلجلها خلقه اهلل
 َ  .هاه املسائل مبسوطة   غل هاا املوضعأنَّ  -ريفه اهلل-وبيم

اجلرب وإن نددازعوه بد  أصدل يولده بدن صداوان  ض املثبتدي للقددر للجهد وبعدموافقدة اْلشدعرلة  -ريفده اهلل-ذكدر  -2
 .نزاعاً لاظياً 
 .أن لكون هلا تنثل أو سبب   احلواكل أو لقال فعل هباالطبائع والقوى ال    احليوان  أنكروا وأهن  

 .وأهن  أنكروا أن لكون للمخلويات يكمة، وساق شيئاً من ضالهل 
ويدد وافقهد  علدى ذلدك طائادة مدن  ،لم  علينل (1)ويقولون إنت ليس في القرآن في خلقنت وأمنر  : "مث يدال -7

 ".والشافعي وأيفد وغله  أصحاب مالك
 .  هاا البابم طربون أكثر الاقهاء  أنبيم و 

 .فاي مواضع  لثبتون احلكمة و  أخرى لناوهنا
مددن احلكمددة والريفددة إال ويددد أثبددف أئمددة  فاددي اجلملددة مل تثبددف املعتزلددة والشدديعة نوعدداً  : "-ريفدده اهلل–مث يددال  -2

 ".هؤالء ال لثبتون هااو يدرة اهلل التامة ومشيئته النافاة وخلقه العام ا هتمنه مع إثبا السنة ما هو أكمل من ذلك وأجلم 
انظددر ألهددا القددارت الكددرمي إىل هدداا اإلمددام، كدد  أكدددَّ   هدداا الكددالم العدداا النددل علددى إثبددات يكمددة اهلل   شددرعه 

 .املااسد ونسبة ذلك إىل أئمة السنةوناي ويدره، وأن تشرلعه يائ  على مراعاة املصاحل 
 .ظر إىل إنكاره على الطوائف املنحرفة   هاا البابوان

 .إنه لي    القرآن   خلقه وأمره الم تعليل :وانظر إىل إنكاره على من لقولون
بددي كددالم هدداا اإلمددام وتقرلراتدده العلميددة القائمددة علددى الكتدداب والسددنة، وبددي مددا لقددرره احللدديب ولؤلددده مددن مث يددارن 

 .ل هاا احلليب وبالكة فهمه، وأنه ال لدرك الارق بي املت اكاتال الل والباطل لتعل  ضال
علدى كدالم شدديخ اإلسدالم الدا  لت ددمن إزهداق باطلده وباطددل اجلهميدة ومدن سددار علدى كرهبد  ممددن ومدن هندا أيددال 

 .افقه  بسبب جهله بالكتاب والسنة ومبنهج السلف وأئمته و أو  ،هب  احلليبتنثر 
ال لددزكاك إال متاكلدداً   باطلدده واسددتعالء علددى مددن لبددي لدده نُدبِّددَه جلهدداالت مث إذا مددن التخبطددات   أويددال اوكدد  لدده 

 .باطله لعله لتاكر أو خيشى
ْلجددل  ،واهلدددى وال ددالل ،هدداا وليددزكاك القددارت علمدداً وفقهدداً وإكراكدداً للحددق ولددزكاك متييددزاً وتارلقدداً بددي احلددق والباطددل

إلمددام ابددن القددي  ويددوة اسددتدالالته بنصددوص القددرآن مددن كتابدده الاددا هدداا كلدده سنسددوق لدده بعددض النصددوص النددلة مددن كددالم ا

                                                 
1

 .لق اهلل وأمرهخ :أ  - 
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الدنا    قد أطال ولمسماه، لطابق امسه  ،كتاب جليل، وهو  "شااء العليل   مسائل الق اء والقدر واحلكمة والتعليل"
 .نها العدلد من الاصولضمم  ،وعشرلن باباً  وايدخالل  واجلرب وغلهاوالكسب  مسائل القدر

وذكددر الغالددات املطلوبددة لدده بددالك  ،البدداب الثدداي والعشددرلن   طددرق إثبددات يكمددة الددرب   خلقدده وأمددرهمث عقددد  
 .ولنمر ْلجلها ْلجلها لاعلوالعوايب احلميدة ال  

 .( 285 -525ص ) من ثالثة وعشرلن فصالً  نهمم ض
  فصدل مدن هداا  ْلجوبدة عنهداوذكدر ا ،للحكمدة والتعليدل النافي مث عقد الباب الثال  والعشرلن   استيااء شبه

 .وعدك اْلجوبة على هاه الشبه ستة عشر جواباً باْلكلة والرباهي الشرعية والعقلية ،الباب 
 ".فصل ذكر نااة احلكمة حلجج أخرى"  :(222ص)يال   

 .وأجاب عن شبهه    هاا الاصل بعشرة أجوبة
 .على شبهه  بنيد عشر جواباً  ركَّ مث  ،مث عقد فصالً من هاا الباب   الرك على نااة احلكمة

 (.222ص)مث عقد فصالً لألجوبة على شبه نااة احلكمة   
القداهرة والتوسدع   ة مليئدة باْلكلدة البداهرة واحلجد ،مدن سسدة وثالثدي وجهداً ( 702ص)وأجاب علدى شدبهه  إىل 

لغالدددات احلميددددة الددد  املقصدددوكة واك  بددداحلي مشدددحونة بيدددان يكمدددة اهلل   أبدددواب الشدددرلعة ووسدددائلها وكيدددف جيددددها املسدددل  
 .لوالها لكان النا  كالبهائ ، شرعف ْلجلها

 .وشرح   هاا الباب سورة الاا ة شرياً عظيماً 
اإليمنن ن ب لقضنن ء : فنني معنننى قننول السننلس مننن أصننول اإليمنن ن (722ص)   مث عقددد البدداب الرابددع والعشددرلن

 .حلو  ومر   خير  وشر 
مليئدددة إىل متدددام ثالثدددي بابددداً  ،  اآلالم ومثراهتدددا، و  اللددداات ومثراهتدددا، مث أبوابددداً أخدددرى تعدددرض فيددده لبيدددان يكمدددة اهلل

 .بالعل  النافع
، مث إذا وفقددده اهلل توجددده إىل هددداا إن شددداء اهلل لسدددتايد منددده القدددارت لكنددده غدددل مسدددتوعب وإن كدددان عدددرضالوهددداا  

 .ض شبهات وأباطيل أهل ال اللالكتاب لينهل منه العل  اجلزلل الا  لبدك ظلمات اجلهل، ولدي
 

 .مما لايد القارت ؛ما لتيسروأكلته من عل  ابن القي  ولنقتب  
 .نعوك للباب الثاي والعشرلن

 (:525ص)   -ريفه اهلل-يال 
لدده بددالك،  املطلوبددة الغالددات وذكددر ،وأمددره خلقدده   تعدداىل الددرب يكمددة إثبددات طددرق  البدداب الثدداي والعشددرون "]
 [ْلجلها نمرلو  ْلجلها اعلل ال  دةاحلمي والعوايب
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 [:أكلة العقول الصحيحة والاطر السليمة على ما كلَّ عليه القرآن والسنةيد كلف  :فنقول]"
بددل أفعالدده  ،هددي الغالددة املقصددوكة بالاعددل ةأندده سددبحانه يكددي  ال لاعددل شدديئا عبثددا وال لغددل معددأ ومصددلحة ويكمدد

مددا هددي ناشددئة عددن أسددباب هبددا فعددل ويددد كل كالمدده وكددالم رسددوله علددى ك  ،سددبحانه صدداكرة عددن يكمددة بالغددة ْلجلهددا فعددل
 .هاا

 .تيعاب أفراكها فناكر بعض أنواعهاوال سبيل إىل اس وهرا في موايال ل  ك د  حاى
وأندزل اهلل عليدك الكتداب ) :ويولده (يكمة بالغة) :منه كقوله فَ صرم النوع اْلول التصرلح بلاظ احلكمة وما تَ  -1
واحلكمددة هددي العلدد  النددافع والعمددل الصدداحل ومسددي يكمددة ْلن  (ومددن لددؤت احلكمددة فقددد أوري خددلا كثددلا) :ويولدده (واحلكمددة

العل  والعمل يدد تعلقدا مبتعلقهمدا وأوصدال إىل غالتيهمدا وكدالك ال لكدون الكدالم يكمدة يدىت لكدون موصدال إىل الغالدات 
الصدداحل فتحصددل الغالددة املطلوبددة فددإذا كددان املددتكل  بدده مل احملمددوكة واملطالددب النافعددة فيكددون مرشدددا إىل العلدد  النددافع والعمددل 

عهدا وال كدان ذلدك هدو الغالدة تواباكهت  وكاللدته  علدى أسدباهبا و لقصد مصدلحة املخداطبي وال هدداه  وال إلصداهل  إىل سدع
مل لكددن  املقصددوكة املطلوبددة وال تكلدد  ْلجلهددا وال أرسددل الرسددل وأنددزل الكتددب ْلجلهددا وال نصددب الثددواب والعقدداب ْلجلهددا

 ".يكيما وال كالمه يكمة ف ال عن أن تكون بالغة
 (:688-681ص)في  -رحمت اهلل–نم ق ل  -1
ذلدك لتعلمدوا أن اهلل لعلد  مدا   السدماوات ) :النوع الثاي إخباره أنه فعل كاا لكاا وأنده أمدر بكداا لكداا كقولده" 
 .(واْلرض
زل اْلمدر بيدنهن لتعلمدوا أن اهلل علدى كدل شديء يددلر دتنداهلل الا  خلق سبع مساوات ومن اْلرض مثلهن ل) :ويوله 

 .(وأن اهلل يد أياط بكل شيء علما
جعل اهلل الكعبة البيف احلرام يياما للنا  والشهر احلرام واهلدى والقالئد ذلك لتعلموا أن اهلل لعل  ما   ) :ويال 

 .(السماوات وما   اْلرض وأن اهلل بكل شيء علي 
 .(لن ومنارلن لئال لكون للنا  على اهلل يجة بعد الرسلرسال مبشر ) :ويوله 
 .(إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحك  بي النا  مبا أراك اهلل) :ويوله 
 .(لئال لعل  أهل الكتاب أن ال لقدرون على شيء من ف ل اهلل) :ويوله 
 .(لنقلب على عقبيه وما جعلنا القبلة ال  كنف عليها إال لنعل  من لتبع الرسول ممن) :ويوله 
أ  ليتمكندوا هبداا احلادظ  (فإنه لسلك من بي لدله ومدن خلاده رصددا لديعل  أن يدد أبلغدوا رسداالت رهبد ) :ويوله 

 .والرصد من تبليم رساالته فيعل  اهلل ذلك وايعا
بدف بده ولدلب  علدى يلدوبك  ولثولاهب عدنك  رجدز الشديطان من السماء ماء ليطهرك  به عليك  زل دولن) :ويوله 
 .(اْليدام
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 .(ولبطل الباطلليحق احلق ) :ويوله 
 .(ولتطمئن يلوبك  بهإال بشرى لك  وما جعله اهلل ) :ويوله 
 .(يل نزله روح القد  من ربك باحلق ليثبف الالن آمنوا) :ويوله 
لن أوتدددوا كادددروا ليسدددتيقن الدددا ومدددا جعلندددا أصدددحاب الندددار إال مالئكدددة ومدددا جعلندددا عددددهت  إال فتندددة للدددالن) :ويولددده 
 .(ولزكاك الالن آمنوا إمياناالكتاب 
 .(وكالك جعلناك  أمة وسطا لتكونوا شهداء على النا  ولكون الرسول عليك  شهيدا) :ويوله 
 .(وأنزلنا إليك الاكر لتبي للنا  ما نزل إليه ) :ويوله 
 .(اْللباب أولوا يعلموا إّنا هو إله وايد ولياكرهاا بالغ للنا  وليناروا به ول) :ويوله 
ولقددد أرسددلنا رسددلنا بالبينددات وأنزلنددا معهدد  الكتدداب وامليددزان ليقددوم النددا  بالقسدد  وأنزلنددا احلدلددد فيدده بددن  ) :ويولده 

 .(وليعل  اهلل من لنصره ورسله بالغيب ومنافع للنا  شدلد
 .(إبراهي  ملكوت السماوات واْلرض وليكون من املويني  وكالك نر ) :ويوله 
 (.ل والبغال واحلمل لرتكبوها وزلنة وخيلق ما ال تعلمونواني) :ويوله 
 .(فالتقطه آل فرعون ليكون هل  عدوا ويزنا) :فإن ييل الالم   هاا كله الم العايبة كقولهكثل، وهاا   القرآن   
 .(هؤالء من اهلل عليه  من بينناأوكالك فتنا بع ه  ببعض ليقولوا ) :ويوله 
 .(لشيطان فتنة للالن   يلوهب  مرضليجعل ما للقي ا) :ويوله 
 .(ةمن يي عن بين ىيو  ةليهلك من هلك عن بين) :ويوله 
 .(إليه أفئدة الالن ال لؤمنون باآلخرة وللضوه وليقرتفوا ما ه  مقرتفون ىولتصغ) :ويوله 
عايبددة الاعددل كخلددف  منتهيددا إليدده وكددان ولكددن ملددا كددان الاعددلُ  ،فددإن مددا بعددد الددالم   هدداا لددي  هددو الغالددة املطلوبددة 
  :فاجلواب من وجهي، عليل وهي   احلقيقة الم العايبةالت عليه المُ 
فالتقطه آل ) :هو جاهل أو هو عاجز عن كفعها فاْلول كقوله أحدهم  أن لم الع قبة إنم   كون في حع من 

 (.فرعون ليكون هل  عدوا ويزنا
 :والثاي كقول الشاعر 
 إىل ذهاب  فكلك  لصلُ      لدوا للموت وابنوا للخراب  
هداه الدالم وإّندا الدالم الددواركة    هدو بكدل شديء علدي  وعلدى كدل شدديء يددلر فيسدتحيل   يقده كخدولُ  نأ وأمدا َمد 

 .احلكمة والغالة املطلوبة أفعاله وأيكامه المُ 
 (هلد  عددوا ويزندا فالتقطه آل فرعون ليكون) :أما يوله .فراك كل موضع من تلك املواضع باجلوابإ :اجلواب الثاي

ر ذلددك فهددو سددبحانه يدددم  ،فددإن التقدداطه  لدده إّنددا كددان بق ددائه ويدددره ،فهددو تعليددل لق دداء اهلل سددبحانه بالتقاطدده وتقدددلره لدده
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 فدإن مدن اختدارَ  ،هلد  ويسدرة علديه  وذكدر فعلهد  كون ي دائه ْلنده أبلدم   كونده يزنداً  ،ويزنداً  وي ى بده ليكدون هلد  عددواً 
 .فيه صنع وال اختيار (0)لدله إذا أصيب به كان أعظ  حلزنه وغمه ويسرته من أن لكون ه علىما لكون هالكُ  أخاَ 

هاا الا   وأنم  ،قه كمال يدرته وعلمه ويكمته الباهرةظهر لارعون ويومه ولغله  من خلأ فإنه سبحانه أراك أن لُ  
فاكر  ،  يب ته و ف تصرفه ولكونُ  ،إراكته  طلبه هو الا  لتوىل تربيته   يجره وبيته باختياره و  بناءَ اْلرعون لابح ف

 .فعله  به   هاا أبلم وأعجب من أن لاكر الق اء والقدر
 .بق ائه ويدره أفعال عباكه كلها وايعة   علمنا سبحانه أنم أويد  
ال فدد [52:سددورة اْلنعددام( ]اهلل علدديه  مددن بيننددا وكددالك فتنددا بع دده  بددبعض ليقولددوا أهددؤالء مددنَّ ) :وأمددا يولدده تعدداىل 

شدراف بالعبيدد وال دعااء كمدا امدتحن السداكات واْل  ،بعدض خلقده بدبعض وهدو امتحدانُ  ،رلب أن هاا تعليدل لاعلده املداكور
 :ولقددول ،سددل  معدده أو بعدددهأن لُ  يإىل العبددد وال ددعيف واملسددكي يددد أسددل  أنددف ويَفدد والسدديدُ  فددإذا نظددر الشددرلفُ  ،واملددواا

 .وسعاكة ما سبقنا هؤالء إليه فلو كان ذلك خلاً  ،هاا لسبقين إىل انل والاالح وأختلف أنا
ل كال على إبداء واسدتكبار وتدرك هاا القو  فإنم  ،احلك  والغالة املطلوبة هباا االمتحان منه  هو بعضُ  فهاا القولُ  

 .وهاا وإن كان علة فهو مطلوب لغله .نقياك للحق بعد املعرفة التامة بهاال
 ،ويدول هدؤالء مدا يدالوه .فتكدون وسديلة إىل مطلدوب لناسده ،طلب لغلهداوتارة تُ والعلل الغائية تارة تطلب لناسها  

 نأ للااعددل مددن إظهددار عدلدده ويكمتدده وعددزه ويهددره وسددلطانه وعطائدده َمدد ة  آلثددار مطلوبدد ومددا لرتتددب عليدده هدداا القددول موجددب  
  .لستحق املنع وال لليق به غله نأ ومنعه مَ  ،عطاءه و سن وضعه عنده لستحق

ولشدكرون املدنع   ،الدالن لعرفدون يددر النعمدة [52:سدورة اْلنعدام( ]الشداكرلنب  اهلل بدنعل  يألد) :عداىلوهلاا يدال ت
حلصدول هداا التمييدز سبباً بع ه  ببعض  وكانف فتنةُ  .ال لعرفها وال لشكر ربه عليها نأ من بي مَ  ،عليه  عليه  فيما منَّ 

 ".ار هؤالءكر هؤالء وكُ الا  ترتب عليه شُ 
  (:695ص)في  -حمت اهللر –ق ل نم  -1
 .الصر ة   التعليل يالنوع الثال  اإلتيان بك فصل "
ما أفاء اهلل على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولا  القرىب واليتامى واملساكي وابن السدبيل  ) :كقوله تعاىل  

ال لتداولدده اْلغنيدداء كون  ة الادديء بددي هدداه اْلصددناف كددييسددمفعلددل سددبحانه  (كددي ال لكددون كولددة بددي اْلغنيدداء مددنك 
 .الاقراء واْليولاء كون ال عااء

علدى ن ذلدك إما أصاب من مصيبة   اْلرض وال   أناسدك  إال   كتداب مدن يبدل أن نربأهدا ) :ويوله سبحانه 
سده  يبدل فنخرب سبحانه أنه يدر ما لصيبه  من الدبالء   أنا (لسل لكيال تنسوا على ما فاتك  وال تاريوا مبا آتاك اهلل 

 .أن لربأ اْلنا  أو املصيبة أو اْلرض أو اجملموع وهو اْليسن

                                                 
 .من غل أن لكون له فيه صنع واختيار: كاا، ولعله  - 0



 16 

 عليده ويكمتده البالغدة الد  منهدا أن ال  دزن عبداكه علدى مدا فداهت  مث أخرب أن مصدر ذلك يدرتده عليده وأنده لسدل   
لقهد  هدان علديه  الاائدف فلد  إذا علموا أن املصيبة فيه بقدره وكتابته وال بد يدد كتبدف يبدل خ وال لاريوا مبا آتاه ، فإهن 

يددد يدددرت  (0)فكيددف لاددرح بشدديء ،هدد  أن املصدديبة مقدددرة   كددل مددا علددى اْلرضملنسددوا عليدده ومل لاريددوا باحلاصددل لعل
املصيبة فيه يبل خلقده وملدا كاندف املصديبة تت دمن فدوات  بدوب أو خدوف فواتده أو يصدول مكدروه أو خدوف يصدوله نبده 

حملبددوب بعددد يصددوله وعلددى فوتدده ييدد  مل  صددل ونبدده بعدددم الاددرح بدده إذا وجددد علددى باْلسددى علددى الاائددف علددى مااريددة ا
تددوطي الددنا  ملااريتدده يبددل ويوعهددا وعلددى الصددرب علددى مرارهتددا بعددد الويددوع وهدداه هددي أنددواع املصددائب فددإذا تدديقن العبددد أهنددا 

زلة احلدر ده وخدف يفلهدا وأنزهلدا مندمكتوبة مقدرة وأن ما أصابه منها مل لكن ليخطئه وما أخطنه مل لكن ليصيبه هاندف عليد
 ."والربك

 (:691-696ص)في  -رحمت اهلل-نم ق ل  -5
 .النوع الرابع ذكر املاعول له وهو علة للاعل املعلل به فصل"
ونصب ذلك على املاعول له أيسن من غدله كمدا  (وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وريفة) :كقوله  

 .فإمتام النعمة هو الريفة (مت نعم  عليك  ولعلك  هتتدونوْل) :و  يوله (للنا  ما نزل إليه بي تل) :صرح به   يوله
 .(وما أهلكنا من يرلة إال هلا منارون ذكرى وما كنا ظاملي) :ويوله 
 .(فإّنا لسرناه بلسانك لعله  لتاكرون) :كما يال  ،أ  ْلجل الاكر (ولقد لسرنا القرآن للاكر) :ويوله 

 .عاار واإلناارأ  لإل (فامللقيات ذكرا عارا أو نارا) :ويوله
مث آتينددا موسددى الكتدداب متامددا علددى الددا  أيسددن وتاصدديال لكددل شدديء وهدددى وريفددة لعلهدد  بلقدداء رهبدد  ) :ويولدده 
 .فهاا كله ماعول ْلجله (لؤمنون

 كمددا لقددع السددالمُ   ،التمتيددعواملتدداع وايددع مويددع  .(متاعددا لكدد  وْلنعددامك ) :إىل يولدده (إنددا صددببنا املدداء صددبا) :ويولدده 
 .والعطاء موضع اإلعطاء ،مويع التسلي 

 ،وهددو أيسددن ،إخافدة لكدد  وإطماعدا :أ  ،فيحتمدل أن لكددون مدن ذلددك (لدرلك  الددربق خوفدا وطمعددا) :وأمدا يولدده 
 .فيكونان ياالً  ،فلوهنما خوفا وطمعا :أ  ،و تمل أن لكون معمول فعل  اوف

ْلجددل  :أ  (تبصددرة وذكددرى لكددل عبددد منيددب) :إىل يولدده (ء فددويه  كيددف بنيناهددا  لنظددروا إىل السددمافلددأ) :ويولدده 
  ."وهبما تت  اهلدالة .وجب اإلنابة واالنقياكوالاكرى تُ  ،وجب العل  واملعرفةبينهما أن التبصرة تُ  التبصرة والاكرى والارقُ 

 (:691-691ص)في  -رحمت اهلل–نم ق ل  -6
 :والاعل املستقبل بعدها تعليال ملا يبله (نأ أ)داإلتيان ب :النوع انام ( فصل)" 
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ندزل الكتداب علدى طدائاتي مدن أن تقولدوا إّندا أُ  (0)ارك فداتبعوه واتقدوا لعلكد  تريفدونوهاا كتاب أنزلناه مب) :كقوله
 .(يبلنا

 (.ىأن تقول نا  لا يسرت) :ويوله 
 :انو  ذلك طرلق ،ونظائره (يدامها اْلخرىإ يدامها فتاكرإأن ت ل ) :ويوله 
 .ولئال تقول نا  ،لئال تقولوا :واملعأ ،للكوفيي :أيدمها 
 ".أو ياار أن تقولوا ،كراهة أن تقولوا  :أ  ،بصرلي أن املاعول له  اوفلل :والثاي 

وإذ أخددا ربددك مددن بددين آكم مددن ظهددوره  ذرلددته  وأشددهده  علددى أناسدده  ألسددف ) :مددن ذلددك يولدده تعدداىلو .....
تقولددوا لددوم القيامددة إنددا كنددا عددن هدداا غددافلي أو تقولددوا إّنددا أشددرك آباينددا مددن يبددل وكنددا ذرلددة مددن  شددهدنا أن ىبددربك  يددالوا بلدد

  أخدددا امليثددداق علددديه  أن ال  تجدددوا لدددوم القيامدددة بغالدددته  عدددن هددداا اْلمدددر وال بتقليدددد َكدددفددداكر سدددبحانه مدددن يي  ،(بعدددده 
 .اْلسالف
   دل نصدب علدى  (أن تبسدل)و ،للقدرآن ( بده) فال دمل   ،(وذكر به أن تبسدل ناد  مبدا كسدبف) :ومنه يوله 

  ".سل  نا  إىل اهللكة والعااب وترهتن بسوء عملهاياار أن تُ  :أ  ،أنه ماعول له
 (:699-698ص)في  -رحمت اهلل–نم ق ل  -1 
 .(من أجل)وهو  [ذكر ما هو من صرائح التعليل :النوع الساك ]فصل "
يل أنه من يتل ناسا بغل نا  أو فساك   اْلرض فكنّنا يتل النا  من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائ: )كقوله  

 ،[20:املائددة( ]فنصدبح مدن النداكمي) :تعليدل لقولده "مدن أجدل ذلدك" :ويد ظندف طائادة أن يولده ،[28:املائدة]، (ييعا
التعليددل ولدداهب شددنن  ،وتقددل الاائدددة بدداكره ،ْلندده لشددوش صددحة الددنظ  ،وهدداا لددي  بشدديء ،مددن أجددل يتلدده ْلخيدده :أ 

 .فتنمله ،الكتابة هعل علة هلابالك للكتابة املاكورة وتعظي  شنن القتل يي جُ 
وإذا كددان علددة  ؟كيددف لكددون يتددل أيددد بددين آكم لآلخددر علددة حلكمدده علددى أمددة أخددرى بددالك احلكدد   :فددإن يلددف 

 ؟زلة ياتل النا  كله دفكيف كان ياتل نا  وايدة مبن
فجعددل يكمدده الكددوي القدددر  علددة  وأمننر  ت  يلنن  وأسننب ب  لشننريقنندار أالننرس سننبح نت يجعننل أقضننيذت و  :يلددف 

وجعدل إمثده  ،وذلدك أن القتدل عندده ملدا كدان مدن أعلدى أندواع الظلد  والاسداك فخد  أمدره وعظد  شدننه .حلكمه الدلين اْلمر 
زلة املشدبه داملشدبه مبندوال للزم من التشبيه أن لكون  ،زلة ياتل اْلنا  كلهادونزل ياتل النا  الوايدة من ،أعظ  من إمث غله
 .به من كل الوجوه

كمددا لددنمث مددن شددرب   .فددإذا كددان ياتددل اْلنادد  كلهددا لصددلى النددار وياتددل الددنا  الوايدددة لصددالها صددح تشددبيهه بدده 
 .اإلمث يدريطرة وايدة من انمر ومن شرب عدة يناطل وإن اختلف 
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مدن " :وهاا معأ يول جماهدد .ختلف يدر اإلمثكالمها آمث وإن أ  .وكالك من زىن مرة وايدة وآخر زنا مرارا كثلة 
وعلددى هدداا فالتشددبيه   أصددل العددااب ال    ".يتددل ناسددا وايدددة لصددلى النددار بقتلهددا كمددا لصددالها مددن يتددل النددا  ييعددا

 .وصاه
كما لو شرب يطدرة   ،فإنه ال خيتلف بقلة القتل وكثرته ،التشبيه   أصل العقوبة الدنيولة ويدرها :وإن شئف يلف 

ب جيد :يداال .وهاا تنولل احلسن وابن زلدد .ومن زىن بامرأة وايدة يده يد من زىن بنلف ،يده يد من شرب راولة فإن
ولدك أن ألعدل التشدبيه   اْلذى والغد  الواصدل إىل  .  جيدب عليده لدو يتدل الندا  ييعداعليه من القصاص بقتلها مثل الدا

وهداا تنولدل  .لشدبه القتدل (0)مداوأوصل إليه  مدن اْلذى والغد   ،فقد جعله  كله  خصماءه ،املؤمني بقتل الوايد منه 
 ."و  اآللة تنولالت أخر .ابن اْلنبار 
 (:699ص)نم ق ل في  -1
فإهندا إّندا لقارهندا  .وهي   كالم اهلل سدبحانه للتعليدل جمدركة عدن معدأ الرتجدي [التعليل بلعل :النوع السابع]فصل "

 .معأ الرتجي إذا كانف من املخلوق
لن مددن عبدددوا ربكدد  الددا  خلقكدد  والدداا) :كقولدده  .وأمددا   يددق مددن ال لصددح عليدده الرتجددي فهددي للتعليددل احملددض 

 [.80:سورة البقرة( ]يبلك  لعلك  تتقون
 [80:سدورة البقدرة( ]خلقكد ) :تعليدل لقولده :وييدل ،[80:سدورة البقدرة]، (عبددوا ربكد ا) :هو تعليل لقولده :فقيل 

 .لشرعه وخلقهوالصواب أنه تعليل لألمرلن 
 :ويولده ،[022:سدورة البقدرة] (كتب عليك  الصيام كما كتب علدى الدالن مدن يدبلك  لعلكد  تتقدون) :ومنه يوله 

 .[8:سورة لوسف] (نا أنزلناه يرآنا عربيا لعلك  تعقلونإ)
 [.57: سورة اْلعراف] (لعلك  تاكرون) :ويوله 

والرجاء الا  فيها متعلدق  ،للتعليل اا كله يد أخلصفأ فلعل   ه ،[22:سورة طه] (كر أو خيشىعله لا ل) :ويوله
 ."باملخاطبي
  (:111-111ص)في  -رحمت اهلل–نم ق ل  -2
وتددارة لقددرن  ،نَّ إوتددارة لدداكر بدد [ذكددر احلكدد  الكددوي والشددرعي عقيددب الوصددف املناسددب لدده :النددوع الثددامن]فصددل " 

 .وتارة لاكر جمركا ،بالااء
ري فركا وأنف خل الوارثي فاستجبنا له ووهبنا له  ىي وأصلحنا لده ال تا ربه ربوزكرلا إذ ناكى ) :فاْلول كقوله 

 .[21-22:سورة اْلنبياء( ]زوجه إهن  كانوا لسارعون   انلات ولدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعي
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-05:سدورة الداارلات( ]هن  كانوا يبل ذلك  سدنيإإن املتقي   جنات وعيون آخالن ما آتاه  رهب  ) :ويوله 
02.] 

 [.82:سورة لوسف( ]نه من عباكنا املخلصيإكالك لنصرف عنه السوء والاحشاء ) :ويوله 
 [.071:سورة اْلعراف( ]والالن ميسكون بالكتاب وأياموا الصالة إنا ال ن يع أجر املصلحي) :ويوله 

 [.22:سورة املائدة] [والسارق والسارية فايطعوا ألدلهما جزاء مبا كسبا) :والثاي كقوله
 [.8:سورة النور( ]الزانية والزاي فاجلدوا كل وايد منهما مائة جلدة : )ويوله
 [.2:سورة النور( ]والالن لرمون احملصنات مث مل لنتوا بنربعة شهداء فاجلدوه  مثاني جلدة) :ويوله

 [.25:سورة احلجر( ]إن املتقي   جنات وعيون) :والثال  كقوله 
 [.877:سورة البقرة( ]ن الالن آمنوا وعملوا الصاحلات وأياموا الصالة وآتوا الزكاة هل  أجره  عند رهب إ) :ويوله
  .بل القرآن مملوء منه .زيل يزيد يلى يدة آلف مويالنوهرا في الذن 

 ،وأمدره ال لقت دي إثبدات التعليدل   فعدل الدرب ،هاا إّندا لايدد كدون تلدك اْلفعدال أسدبابا ملدا رتدب عليهدا :فإن ييل
 ؟فنلن هاا من هاا

كد  هبدا شدرعا ذلدك علدى أنده يَ  ملا جعل الرب سبحانه هاه اْلوصداف علدال هلداه اْليكدام وأسدبابا هلدا كلَّ  :ييل 
 .وأنه مل  ك  هبا لغل علة وال يكمة ،ويدرا ْلجل تلك اْلوصاف

 والددلين سدببا وال يكمدة هدي اْلسباب ومل جيعل حلك  الدرب الكدوي ىالتعليل واحلك  نا ىوهلاا كان كل من نا 
 .وهؤالء لناون اْلسباب واحلك  .العلة الغائية
واهلل سدبحانه يدد رتدب اْليكدام علدى  .ومن تنمل شرع الرب ويدره وجزاءه جزم جزما ضرورلا ببطالن يول الناداة 

 ".دة أساارعلى التاصيل لقام منه ع ولو ذكرنا ذلك .وفطرة وعقالً  ويساً  أسباهبا وعللها وبي ذلك خرباً 
 

 (:111ص)إلى أن ق ل في   أخرى    ذكر أنواينم 
عدن ذكدر  االمسديفيداكر هدالن  [خباره عدن صددور انلدق واْلمدر عدن يكمتده وعلمدهإ :النوع الرابع عشر]فصل  "

  .مصدر خلقه وشرعه تنبيها على أهنما صدرا عن يكمة مقصوكة مقارنة للعل  احملي  التام
 [.2:سورة النمل( ]رآن من لدن يكي  علي الق ىوإنك لتلق) :(0)لقوله

 [.0:سورة الزمر( ]زلل الكتاب من اهلل العزلز احلكي دتن) :ويوله 
 .واحلكمة املت منة لكمال احلمد والعل  ،فاكر العزة املت منة لكمال القدرة والتصرف 

                                                 
 ."كقوله": ولعل اْلصل - 0
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 [.22:سدورة املائددة( ]عزلدز يكدي والسارق والسارية فايطعوا ألدلهما جزاء مبا كسبا نكداال مدن اهلل واهلل ) :ويوله 
 ،ال :فقددال ؟أتكدداب القددرآن :يددلفق .لددي  هدداا كددالم اهلل :فقددال ،"واهلل غاددور ريددي " :ومسددع بعددض اْلعددراب يارئددا لقرأهددا

 .صديف :فقال "عزلز يكي " :خطئه فقال (0)فرجع القارت إىل .ولكن ال  سن هاا
يدىت   ،ه خمتتمدا بداكر الصداة الد  لقت ديها ذلدك املقداموإذا تنملف خت  اآللات باْلمساء والصداات وجددت كالمد 
  .كرت كليال عليه وموجبة لهكنهنا ُذ 

فددإن  :أ  [002:سدورة املائدددة( ]إن تعداهب  فددإهن  عبدداكك وإن تغادر هلدد  فإنددك أندف العزلددز احلكددي ) :وهداا كقولدده
 .هلال عن عجز وج ويكمة هي كمال العل  عن عزة هي كمال القدرة (8)مغارتك هل  مصدر

  عددددة مواضدددع مدددن القدددرآن لددداكر ذلدددك عقيدددب ذكدددره  [22:سدددورة اْلنعدددام( ]ذلدددك تقددددلر العزلدددز العلدددي ) :ويولدده 
وتددزلي  ،وإجدراء الشددم  والقمدر حبسدداب ال لعدوانده ،وجعددل الليدل مسددكنا ،صدباحجدرام العلولددة ومدا ت ددمنه مدن فلددق اإلاْل

دح به لي  أمرا اتااييا ال ميُ  ،احملك  املتقن صاكر عن عزته وعلمهوأخرب أن هاا التقدلر  .السماء الدنيا بالنجوم ويراستها
 .فاعله وال لثأ عليه به كسائر اْلمور االتاايية

 (ريي العزلدز الد ووإن ربدك هلد)ه سبحانه يصص اْلنبياء وأممه    سدورة الشدعراء عقيدب كدل يصدة مُ تأ ومن هاا خَ  
فوضدع الريفدة    لهدا واندتق  مدن  ،وْلعددائه  صداكر عدن عدزة وريفدةتبداعه  أفإن ما يك  به لرسدله و  [2:سورة الشعراء]

وهدي غالدة الاعدل ال أهندا أمدر  ،احلاصلة من ذلك أمر مطلوب مقصدوك واحلكمة .ى رسله وأتباعه  بريفتهونم  ،أعدائه بعزته
 ".اتاايي

 
 (:111ص)في  -رحمت اهلل–وق ل 

فلددي  مددع النادداة مسددع وال عقددل وال إيددااًل، ة   أفعالدده ويهددور اْلمددة لثبددف يكمتدده سددبحانه والغالددات احملمددوك "
 .واهلل املوفق للصواب .بل السمع والعقل واإلياع والاطرة تشهد ببطالن يوهل  .إياع

ن كمال الرب تعاىل وجالله ويكمتده وعدلده وريفتده ويدرتده وإيسدانه ويفدده وجمدده ويقدائق أمسائده أذلك  وياعُ  
 .كرة منه ال حلكمة وال لغالة مطلوبةاحلسأ متنع كون أفعاله صا

نها وإال فاْلكلدة الد  ت دمم  ،وإّندا نبهندا علدى بعدض طدرق القدرآن .وييع أمسائه احلسأ تناي ذلك وتشهد ببطالنه 
  .وباهلل التوفيق .إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناعلى 

ومدا  ،وعنالتده خبلقده أمت عنالدةفطرة صحيحة خالف ذلك وهداا الوجدوك شداهد حبكمتده كيف لتوه  ذو و  (فصل) 
كدد  واملصدداحل واملنددافع والغالددات املطلوبددة والعوايددب احلميدددة أعظدد  مددن أن  ددي  بدده وصددف أو  صددره   خملوياتدده مددن احلي 

                                                 
1

 ".عن: "ولعل اْلصل - 

2
 ".صاكرة: "كاا، ولعل اْلصل - 
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فإنه لو استناد عمدره مل  د  علمدا  ،وخلقه وأع ائه ومنافعها ويواه وصااته وهينته  ناسه ه ولكاي اإلنسان فكرُ  .عقل
ولكددن لشدددة ظهددور  ،والعددامل كلدده علولدده وسدداليه هبدداه املثابددة .لقدده مددن احلكدد  واملنددافع علددى التاصدديلمنه خَ مميددع مددا ت دد

 ".السبيل إىل إنكارها احلكمة ووضويها وجد اجلايد
 

 (:111ص)في  -رحمت اهلل–وق ل 
حلددوك ال حلكمدة وأمدر با ،وشدرع الشدرائع ،وأيدب وكدره ،موأبداح ويدرم  ،وكيف لستجيز أن لظن بربه أنه أمر وهندى "

وأ  ريفددددة تكددددون   هدددداه  ،حددددف مددددثال علددددى مثددددل بغددددل مددددرجحبددددل مددددا مث إال مشدددديئة   ددددة رجم  ،صددددلحة لقصدددددهاموال 
 !!؟الشرلعة

 !!؟وكيف لكون املبعول هبا ريفة مهداة للعاملي لو كان اْلمر كما لقول النااة 
 .كبلاً   ك علواً تعاىل اهلل عن ذل ؟وهل لكون اْلمر والنهي إال عقوبة وكلاة وعبثا 
ولددو ذهبنددا ندداكر مددا لطلددع عليدده أمثالنددا مددن يكمددة اهلل   خلقدده وأمددره لددزاك ذلددك علددى عشددرة آالف موضددع مددع  

تالشي علوم انالئق ييعه    عل  اهلل كتالشدي ضدوء السدراج   بل و وتالشيها  .ونقص عقولنا ومعارفنا ،يصور أذهاننا
 .ذلك وهاا تقرلب وإال فاْلمر فوق .عي الشم 

 ؟رعف اْليكام ْلجلها إال إبطال للشرع يلةك  واملناسبات واْلوصاف ال  شُ وهل إبطاله احلي  
علددى وجددده اْلرض أن لددتكل    الاقددده مددع اعتقدداكه بطدددالن احلكمددة واملناسدددبة والتعليددل ويصدددد  وهددل ميكددن فقيهددداً  

 ؟الشارع باْليكام مصاحل العباك
فددإن العقددالء ال ميكددنه  إنكدار اْلسددباب واحلكدد  واملصدداحل  ،  اجلنالداتوجنالدة هدداا القددول علدى الشددرائع مددن أعظدد 

وا الشدرائع وراء فعده عدن ناوسده  خلَّدكوال ميكدنه   ،فدإذا رأوا أن هداا ال ميكدن القدول بده مدع موافقدة الشدرائع ،والعلل الغائيدة
ورأوا أن  ،لنددا إىل انددروج عددن عقولنددا وال سددبيل ،ال ميكننددا اجلمددع بينهددا وبددي عقولنددا :ويددالوا ،ا هبددا الظددنو وأسدداي  ،ظهددوره 

 .املختدار وال سبيل إىل نايهدا فنادوا الااعدل ،القول بالااعل املختار ال ميكن إال مع ناي اْلسباب واحلك  والقوى والطبائع
لدددل والع كددد  والقدددوىوأولئدددك مل ميكدددنه  القدددول بنادددي الااعدددل املختدددار ورأوا أنددده ال ميكدددنه  إثباتددده مدددع إثبدددات اْلسدددباب واحلي 

 ".وبي الطائاتي بعد املشريي .فناوها
 :-رحمت اهلل-  لخيص م  قّدمن   من ناوص اإلم م ابن القيم

لده خلقه وأمره، وذكر الغالات املطلوبة متعدكة إلثبات يكمة الرب تعاىل    كالمه لدل على أن هناك طرياً   -0
 .، ولنمر ْلجلهاوالعوايب احلميدة ال  لاعل ْلجلهابالك 

 ".يد كلف أكلة العقول الصحيحة والاطر السليمة على ما كلَّ عليه القرآن والسنة: "وللق -8
 .وخلقهويدره اْلكلة ال  اختارها من أكلة ال  صى، وال  أوركها لبيان يكمة اهلل   شرعه انظر إىل  -2
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 :ويوله بعد ذكر مثانية فصول   أكلة التعليل الكثلة من القرآن العظي  -2
 ."بل القرآن مملوء منه.   التندزلل لزلد على عدة آالف موضع وهاا "
 :وما اشتملف عليه من اْلكلة القرآنية ،ويوله   هنالة تلك الاصول الثمانية -5
 . ومن تنمل شرع الرب ويدره وجزاءه جزم جزما ضرورلا ببطالن يول النااة "

ولدو ذكرندا ذلدك علدى . لدك خدرباً ويسداً وفطدرة وعقدالً واهلل سبحانه يد رتب اْليكام علدى أسدباهبا وعللهدا وبدي ذ
 ".التاصيل لقام منه عدة أساار

فلددي  مددع  ،إيدداالً ويهددور اْلمددة لثبددف يكمتدده سددبحانه والغالددات احملمددوكة   أفعالدده  ": -ريفدده اهلل–ويولدده  -2
 .واهلل املوفق للصواب .بل السمع والعقل واإلياع والاطرة تشهد ببطالن يوهل  .النااة مسع وال عقل وال إياع

ن كمال الرب تعاىل وجالله ويكمتده وعدلده وريفتده ويدرتده وإيسدانه ويفدده وجمدده ويقدائق أمسائده أذلك  وياعُ  
 .احلسأ متنع كون أفعاله صاكرة منه ال حلكمة وال لغالة مطلوبة

نها وإال فاْلكلدة الد  ت دمم  ،نوإّندا نبهندا علدى بعدض طدرق القدرآ .وييع أمسائه احلسأ تناي ذلك وتشهد ببطالنه 
  .وباهلل التوفيق .إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناعلى 

ومدا  ،فطرة صحيحة خالف ذلك وهداا الوجدوك شداهد حبكمتده وعنالتده خبلقده أمت عنالدةكيف لتوه  ذو و  (فصل) 
مددن أن  ددي  بدده وصددف أو  صددره كدد  واملصدداحل واملنددافع والغالددات املطلوبددة والعوايددب احلميدددة أعظدد    خملوياتدده مددن احلي 

فإنه لو استناد عمدره مل  د  علمدا  ،وخلقه وأع ائه ومنافعها ويواه وصااته وهينته  ناسه ه ولكاي اإلنسان فكرُ  .عقل
ولكددن لشدددة ظهددور  ،والعددامل كلدده علولدده وسدداليه هبدداه املثابددة .لقدده مددن احلكدد  واملنددافع علددى التاصدديلمميددع مددا ت ددمنه خَ 
 ".السبيل إىل إنكارها وجد اجلايد احلكمة ووضويها

رعف اْليكدددام ْلجلهدددا إال إبطدددال كددد  واملناسدددبات واْلوصددداف الددد  ُشدددوهدددل إبطالددده احلي  : "-ريفددده اهلل–يولددده  -7
 ؟للشرع يلة
علددى وجددده اْلرض أن لددتكل    الاقددده مددع اعتقدداكه بطدددالن احلكمددة واملناسدددبة والتعليددل ويصدددد  وهددل ميكددن فقيهددداً  

 ؟صاحل العباكالشارع باْليكام م
فددإن العقددالء ال ميكددنه  إنكدار اْلسددباب واحلكدد  واملصدداحل  ،وجنالدة هدداا القددول علدى الشددرائع مددن أعظدد  اجلنالدات 

  ".والعلل الغائية
ري  اهلل اإلمام ابن القي  وأيسن جزاءه على ما يددمم للندا    هداا الكتداب مدن علد  غزلدر وبدراهي عظيمدة تزلدد 

 .تبدك ظلمات اجلهل وال اللأهل احلق علماً وبصلة، و 
وختامدداً أكعددو اهلل تبددارك وتعدداىل أن لهدددلنا وسددائر املسددلمي إىل صددراطه املسددتقي ، وأن لثبتنددا وطددالب العلدد  وعامددة 

 .ييعاً شر كعاة الانت، إنه مسيع الدعاءاملسلمي على كلنه احلق، وأن لكاينا 
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 .وعلى التابعي هل  بإيسان إىل لوم الدلن وصلى اهلل على رسولنا اْلمي وعلى آله وأصحابه أيعي
 

 ربيع بن هاك  عمل :كتبه         
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